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EDITAL GECAP/EGOV- N.07/2018 

  

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, através da Escola 

de Governo de Campo Grande, e sua Gerência de Capacitação Profissional, considerando que:  

 

-É assegurado pelo Plano Municipal de Capacitação dos Servidores Públicos “Possibilitar o acesso dos 

servidores a ações de capacitação, oferecendo, periodicamente, oportunidade a todos [...]” (Decreto 

n. 10.237 de 26/10/2007, Art. 2º); 

-É competência da Escola de Governo do Município de Campo Grande “planejar, coordenar, e 

executar [...] programas de atualização, aperfeiçoamento, capacitação, valorização pessoal e 

profissional dos recursos humanos da Prefeitura Municipal” (Resolução SEMAD n. 67 de 

23/09/2009); 

-É obrigatória a participação do servidor em estágio probatório nos Cursos de Desenvolvimento 

Profissional, de no mínimo 30h por ano, (Decreto n. 12.802, de 12/01/2016); 

 

Torna público a abertura das inscrições para o Grupo de Estudos “EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO 

HUMANA” em convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, que estuda e 

discute obras da PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL , e da PEDAGOGIA HISTÓRICO-

CRÍTICA com os seguintes critérios: 

- São disponibilizadas 40 vagas, sendo 50% para profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino 

de Campo Grande-MS, e 50% para alunos e funcionários da UFMS; 

- As inscrições estarão abertas até 21/08/18, através dos telefones: 3313-1058 e 3313-1068, ou na Escola 

de Governo de Campo Grande (Gerência de Capacitação Profissional), e Coordenação do Curso de Arte/ 

UFMS com os respectivos coordenadores;  

-O grupo de estudos é coordenado pelo professor Pós-Doutor em Educação Paulo Cesar Paes (UFMS) e 

professora Mestra em Educação Andréia Laura de Moura Cristaldo (GECAP/EGOV); 

- Os encontros acontecerão das 18h às 22h na Faculdade de Artes da UFMS; 

- No caso de exceder o número de inscrição designados, serão observados os seguintes critérios para 

seleção dos participantes inscritos pela Escola de Governo de Campo Grande-MS: 
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1) Já ter participado do grupo de estudos em 2018 ou 2017; 

2) Ter participado do curso “VIGOTSKI: FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE ENSINO” oferecido 

pela Escola de Governo de Campo Grande em parceria com a UFMS; 

3) Ter produção teórica relacionada aos objetos de estudo; 

4) Ter mais tempo de serviço como servidor no Município de Campo Grande-MS; 

5) Ser mais velho; 

- No caso de uma das unidades conveniadas não atingir o seu número de inscritos as vagas poderão ser 

disponibilizadas para participantes da outra unidade; 

 - O grupo de estudos é uma parceria sem ônus para ambas as instituições e para os participantes; 

- É de inteira responsabilidade dos participantes adquirirem previamente as obras a serem estudadas; 

-A carga horária semestral é de 40h, e será expedida DECLARAÇÃO de participação pela Escola de 

Governo de Governo de Campo Grande-MS ao participante que tiver no mínimo 30h de participação; 

- O cronograma de encontros abaixo, pode sofrer alteração de acordo com a necessidade, sendo as 

alterações informadas previamente aos participantes através do grupo de WatsApp ao qual o participante 

deverá participar; 

CRONOGRAMA OBRAS 

22/08 Abertura: Apresentação de obras clássicas 

Conceitos Filosóficos do Materialismo Histórico (categorias) 

05/09 Vigotski e o aprender a aprender- Newton Duarte 

12/09 Vigotski e o aprender a aprender-Newton Duarte 

19/09 Vigotski e o aprender a aprender-Newton Duarte 

03/10 Periodização Histórico Cultura do desenvolvimento Psíquico 

17/10 Periodização Histórico Cultura do desenvolvimento Psíquico 

24/10 Periodização Histórico Cultura do desenvolvimento Psíquico 

07/11 Obra a definir 

14/11 Obra a definir 

21/11 Obra a definir 

Campo Grande, 13 de Agosto de 2018.     

 

 

 

 

                                                 


